MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL
José Joaquim Simão Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbidos,
nos termos do previsto no nº 1 do artigo 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, faz público que, tendo-se realizado no dia 25 de janeiro de 2019 a
reunião ordinária desta Câmara, foram tomadas as seguintes deliberações:
1. Por unanimidade, foi aprovada a ata nº 1/2019, referente à reunião realizada
no dia 14 de janeiro de 2019.
2. O executivo municipal tomou conhecimento da 1.ª Modificação ao Orçamento
da Despesa, PAM e PPI para 2019.
3. A Câmara tomou conhecimento da 2.ª Modificação ao Orçamento da Despesa
e PPI para 2019.
4. O elenco camarário, por maioria, ratificou o despacho do Presidente da
Câmara, proferido em 16/01/2019, que, nos termos do nº 3 do artº 35º. da lei
75/2013 de 12 de setembro, isentou o Grupo Desportivo Amoreirense do
pagamento das taxas municipais referentes ao “Passeio Todo-o-terreno”.
5. A Câmara, por unanimidade e a requerimento de Luís António Sena Martins
Transmontano, renovou a deliberação de 29 de dezembro de 2017, na qual se
pronunciou pelo não exercício do direito legal de preferência na transação do
imóvel urbano inscrito na matriz sob o artigo n.º 232, Freguesia de Santa
Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, sito em Travessa do Facho nº. 1.
6. O elenco camarário tomou conhecimento do teor do relatório definitivo da
Inspeção-Geral de Finanças e da sua homologação, e, bem assim, da
respetiva informação da DAF. Foi deliberado remeter o mesmo relatório para
conhecimento da Assembleia Municipal.
7. Por maioria, o executivo municipal ratificou o despacho do Presidente da
Câmara, proferido no dia 10 de janeiro de 2019, que concedeu prazo adicional
para a conclusão da empreitada de “Requalificação do Largo de São Marcos
de Gaeiras”.
8. A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o mapa de quotizações e
comparticipações a transferir para a Comunidade Intermunicipal do Oeste,
para 2019.
Óbidos, 28 de janeiro de 2019
O Vice-Presidente da Câmara,

José Joaquim Simão Pereira
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